
ה ַצּוֶ ת ּתְ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ְׁשַבע ֶעְׂשֵרה ֵּתבֹות ְּב'ַאָּתה חֹוֵנן'
"ְוַאָּתה ְּתַדֵּבר ֶאל ָּכל ַחְכֵמי ֵלב ֲאֶׁשר ִמֵּלאִתיו רּוַח ָחְכָמה ְוָעׂשּו ֶאת 

ִּבְגֵדי ַאֲהרֹן ְלַקְּדׁשֹו ְלַכֲהנֹו ִלי" (כח ג)

ָּכַתב ַהּטּור (או"ח קטו): ְּבָפסּוק ֶזה ָהעֹוֵסק ְּבָחְכַמת ַהֵּלב ֵיׁש ְׁשַבע 
ֶעְׂשֵרה ֵּתבֹות, ּוְכֶנְגָּדן ִּתְּקנּו ֲחָז"ל ְׁשַבע ֶעְׂשֵרה ֵּתבֹות ְּבִבְרַּכת 'ַאָּתה 

חֹוֵנן'.

'ַמֲחָׁשָבה טֹוָבה' ֵאיָנּה ֶנְחֶׁשֶבת ְּכ'ֶהְפֵסק'
"ְוֵחֶׁשב ֲאֻפָּדתֹו ֲאֶׁשר ָעָליו ְּכַמֲעֵׂשהּו" (כח ח)

ְּבֶדֶר ֶרֶמז ֵּפֵרׁש ַרֵּבנּו ֶאְפַרִים (הּוָבא ְּב'ַנַחל ְקדּוִמים'):

"ְוֵחֶׁשב ֲאֻפָּדתֹו ֲאֶׁשר ָעָליו" – ְיהּוִדי ַהחֹוֵׁשב ַלֲעׂשֹות ִמְצָוה, ַמֲעֶלה 
ֲחָכִמים  ֶׁשָאְמרּו  ְּכִפי  –"ְּכַמֲעֵׂשהּו".  ֲעָׂשָאּה  ְּכִאּלּו  ַהָּכתּוב  ָעָליו 
(ִקּדּוִׁשין מ א) ַמֲחָׁשָבה טֹוָבה – ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְמָצְרָפּה ְלַמֲעֶׂשה, 

ַמֲחָׁשָבה ָרָעה – ֵאין ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְמָצְרָפּה ְלַמֲעֶׂשה.

ְּבִסְפרֹו 'ֵעין ֵאִלָּיהּו' (ַׁשָּבת קנא א) ֵהִביא ַרִּבי ֵאִלָּיהּו ׁשֹור ֶאת ֶׁשָּפַסק 
ַרִׁש"י ְּבֵפרּוׁשֹו ְלַמֶּסֶכת ֻסָּכה (לח ב ד"ה הּוא אֹוֵמר ָּברּו) ִּכי ָהעֹוֵמד 
ִמִּפי  ְקֻדָּׁשה  אֹו  ַקִּדיׁש  ְוׁשֹוֵמַע  ֶעְׂשֵרה  ְׁשמֹוֶנה  ְּתִפַּלת  ְּבֶאְמַצע 
ְׁשִליַח ַהִּצּבּור, ָעָליו ְלַהְמִּתין ִּבְׁשִתיָקה ּוְלַכֵּון ְלָמה ֶׁשאֹוֵמר ְׁשִליַח 
ְיֵהא  ְו'ָאֵמן  ְקֻדָּׁשה  חֹוַבת  ְיֵדי  יֹוֵצא  ְּכעֹוֶנה'  'ׁשֹוֵמַע  ּוִמִּדין  ַהִּצּבּור, 

ְׁשֵמּה ַרָּבא'.

ְוִהֵּנה, ַּבֲעֵלי ַהּתֹוָספֹות (ְּבָרכֹות כא ב ד"ה עד) ִהְקׁשּו ַעל ִּדְבֵרי ַרִׁש"י 
ַהָּללּו: ִאם ָאֵכן ִּדינֹו ְּכעֹוֶנה, ַמּדּוַע א ֶנְחֶׁשֶבת ֲעִנָּיה זֹו ְּכ'ֶהְפֵסק' 

ִּבְתִפַּלת ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה?

ֲאִמיַרת  ְלִעְנַין  ָאֵכן,  ֵאִלָּיהּו':  ָה'ֵעין  ִיֵּׁשב  ָהָאמּור  ַהְּיסֹוד  ִּפי  ַעל 
ְּדָבִרים ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה ֶנְחֶׁשֶבת ְׁשִתיָקתֹו ְּכ'ַמְחָׁשָבה טֹוָבה' ֶׁשַהָּקדֹוׁש 
ָּברּו הּוא ְמָצְרָפּה ְלַמֲעֶׂשה, ַא ְלִעְנַין ַה'ֶהְפֵסק' ָהָאסּור, ְׁשִתיָקתֹו 
ֵאיָנּה   ּוְלִפיָכ ְלַמֲעֶׂשה,  ִמְצָטֶרֶפת  ֶׁשֵאיָנּה  ָרָעה'  ְּכ'ַמְחָׁשָבה  ִהיא 

ֶנְחֶׁשֶבת ְּכֶהְפֵסק.
'ֵעין ֵאִלָּיהּו' ַׁשָּבת קנא א

'ִׁשָּׁשה ִמְּׁשמֹוָתם' ְּכֶנֶגד 'ְׁשַמע' ּו'ָברּו ֵׁשם'
"ִׁשָּׁשה ִמְּׁשמָֹתם ַעל ָהֶאֶבן ָהֶאָחת ְוֶאת ְׁשמֹות ַהִּׁשָּׁשה ַהּנֹוָתִרים ַעל 

ָהֶאֶבן ַהֵּׁשִנית ְּכתֹוְלדָֹתם" (כח י)

'ְׁשַמע'.  ֵּתבֹות  ָראֵׁשי  ַעל"  ִמְּׁשמָֹתם  "ִׁשָּׁשה  ַהּטּוִרים:  ַּבַעל  ָּכַתב 
נו  (ְּפָסִחים  ַּבְּגָמָרא  ַהּתֹוָספֹות:  ִמַּבֲעֵלי  ֶאְפַרִים  ַרֵּבנּו  ּוֵפֵרׁש  הֹוִסיף 
א) הּוָבא ִּכי ִלְפֵני ְּפִטיָרתֹו ָחַׁשׁש ַיֲעקֹב ֶׁשָּמא ִנְמָצא ְּפסּול ְּבַזְרעֹו 
ֱאֵקינּו  ה'  ִיְׂשָרֵאל  "ְׁשַמע  ְוִהְכִריזּו:  ָּבָניו  ָעְמדּו  ְוַכֲאֶׁשר  ָחִליָלה, 
ַמְלכּותֹו  ְּכבֹוד  ֵׁשם   ָּברּו" ַאֲחֵריֶהם:  ְוָעָנה  ַּדְעּתֹו  ָנָחה  ֶאָחד",  ה' 

ְלעֹוָלם ָוֶעד".

ֵּתבֹות  ֵׁשׁש  ֵיׁש  ֵׁשם'   ָּברּו' ּוַבֲעִנַּית  ִיְׂשָרֵאל'  'ְׁשַמע  ַּבָּפסּוק  ְוִהֵּנה, 
ָעָליו  ַרֵּבנּו  מֶֹׁשה  ִהְצַטָּוה  ֵמֶהן  ַאַחת  ָּכל  ּוְכֶנֶגד  ֵמֶהם,  ֶאָחד  ְּבָכל 
ַהָּׁשלֹום ִלְכּתֹב ֶאת ְׁשמֹות ַהְּׁשָבִטים, ִׁשָּׁשה ְּבָכל ֶאֶבן, ְּכֵדי ְלַהְזִּכיר 

ֶאת ְּדֵבקּוָתם ֶׁשל ִׁשְבֵטי ָי-ּה ָּבֱאמּוָנה ַהְּתִמיָמה.

ֵקרּוב ְרחֹוִקים ְּבֶאְמָצעּות ְּתִפָּלה
"ְוִנְׁשַמע קֹולֹו ְּבבֹאֹו ֶאל ַהּקֶֹדׁש" (כה לה)

ֶׁשּמֹוִפיָעה  נֹוָסִפים  ְּפסּוִקים  ְׁשֵני  ִצֵּין  ַהּטּוִרים'  'ַּבַעל  ַיֲעקֹב  ַרֵּבנּו 
ָּבֶהם ַהִּמָּלה "ְוִנְׁשַמע" ְּבִנּקּוד ְּכֵעין ֶזה: "ּכֹל ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה' ַנֲעֶׂשה 

ְוִנְׁשָמע" (ְלֵעיל כד ז), "ְוִנְׁשַמע ִּפְתָגם ַהֶּמֶל" (ֶאְסֵּתר א כ).

ְבּ'ָמסֹוָרה'  ֵיׁש  ְׁשִליָט"א:  ִמֶּבעְלְזא  ָהַאְדמֹו"ר  כ"ק  ְוָאַמר  הֹוִסיף 
זֹו ְּכֵדי ִלְסל ָלנּו ֶּדֶר ְראּוָיה ַּבֲעבֹוַדת ה', ְוִהיא: "ְוִנְׁשַמע קֹולֹו" 
 – ַהּקֶֹדׁש"  ֶאל  "ְּבבֹאֹו  ֵהן  ִיָּׁשַמע,  ֶׁשּקֹולֹו  ְלַהְקִּפיד  ָהָאָדם  ַעל   –
 ְוָכ ַהּתֹוָרה,  ְּבִלּמּוד   – ְוִנְׁשָמע"  "ַנֲעֶׂשה  ְּב:  ְוֵהן  ַהְּתִפָּלה,  ִּבְׁשַעת 
ְּבָכל  ַיֲעֶׂשה  ֲאֶׁשר   ַהֶּמֶל ִּפְתָגם  "ְוִנְׁשַמע  ַהָּכתּוב:  ֶׁשִּיְתַקֵּים  ִיְגרֹם 
 ָּכ ַמְלכּותֹו" – ָּכל רֹוָאיו ִיְתעֹוְררּו ַלֲעסֹק ַּבּתֹוָרה ּוַבְּתִפָּלה ּוִמּתֹו

ְיַקְּבלּו ַעל ַעְצָמם עֹל ַמְלכּותֹו ִיְתָּבַר ְוִקּיּום ִמְצוֹוָתיו.

ַעל ֶּדֶר זֹו ֵּבֵאר ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ְמַנֵחם ֶמעְנְּדל ִמַּפְרִמיְׁשָלאן ֶאת 
ִּדְבֵרי ֲחָז"ל (ְרֵאה ְּכִריתּות ו ב, ע"פ 'ֵסֶדר ַהּיֹום' ְּתִפַּלת ַהִּמְנָחה): "ָּכל ְּתִפָּלה 
ֶׁשֵאין ָּבּה ִמּפֹוְׁשֵעי ִיְׂשָרֵאל ֵאיָנּה ְּתִפָּלה" – ְּתִפָּלה ֲאִמִּתית ִהיא ָּכזֹו 
ַאף  ְלַהְׁשִּפיַע  ְּכֵדי  ָּבּה  ֶׁשֵּיׁש  ַעד  ּוִבְדֵבקּות,  ְּבִהְתַלֲהבּות  ַהֶּנֱאֶמֶרת 
 ָּכ  ּוִמּתֹו ֵאֶליָה,  ְלִהְצָטֵרף  לֹו  ְוִלְגרֹם  ְּביֹוֵתר  ַהָּגדֹול  ַהּפֹוֵׁשַע  ַעל 

ִיְתָקֵרב ַהָּלה ְלבֹוְראֹו.
קֶֹבץ 'ְנִתיבֹות' ב' עמ' שסח

ַעז ָּפִנים ְלֵגיִהּנֹם ֵמֲחַמת ֶחְסרֹון ַהִּציץ
"ְוָעִׂשיָת ִּציץ ָזָהב ָטהֹור" (כח לו)

ְּכֻהָּנה  ִּבְגֵדי  ָּפָרַׁשת  ִנְסְמָכה  ָלָּמה  ָׂשׂשֹון:  ַּבר  ָעָנִני  ַרב  "ָאַמר 
ְלָפָרַׁשת ָקְרָּבנֹות? לֹוַמר ְל: ָמה ָקְרָּבנֹות ְמַכְּפִרין, ַאף ִּבְגֵדי ְּכֻהָּנה 

ְמַכְּפִרין... ִציץ ְמַכֵּפר ַעל ַמֲעֵׂשה ַעֵּזי ָּפִנים" (ֲעָרִכין טז א).

ָּפִנים  ַעז  אֹוֵמר...  ֵּתיָמא  ֶּבן  "ְיהּוָדה  ָׁשִנינּו:  כג)  (ה  ָאבֹות  ְּבַמֶּסֶכת 
ֱאֵקינּו...  ה'   ִמְּלָפֶני ָרצֹון  ְיִהי  ֵעֶדן,  ְלַגן  ָּפִנים  ּובֶֹׁשת  ְלֵגיִהּנֹם 
ֶׁשִּיָּבֶנה ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמינּו ְוֵתן ֶחְלֵקנּו ְּבתֹוָרֶת", ְוַרִּבים 

ָּתְמהּו ַעל ַהֶּקֶׁשר ֵּבין ַהְּדָבִרים.

ֵּכיָון  ִמַוּיֶצען:  ִזיְלֶּבְרְׁשֵטיין  ְיַׁשְעָיה  ַרִּבי  ָאַמר   ְלָכ ִנְפָלא  ֵּבאּור 
ֶׁשַהִּציץ ְמַכֵּפר ַעל ַעֵּזי ָּפִנים, ְלִפיָכ ִמָּיד ַאַחר ֶׁשֶּנְחַרץ ִּדינֹו ֶׁשל 
ֵּבית  ִיָּבֶנה  ִּבְמֵהָרה  ִּכי  ְּתִפָּלה  ַהַּתָּנא  הֹוִסיף  ְלֵגיִהּנֹם',  ָּפִנים  'ַעז 
ַעֵּזי  ֶׁשל  ֲעוֹוָנם  יּוַכל  ְוָאז  ַלֲעבֹוָדָתם,  ַהּכֲֹהִנים  ְוָיׁשּובּו  ַהִּמְקָּדׁש 

ַהָּפִנים ְלִהְתַּכֵּפר ְּבֶאְמָצעּות ַהִּציץ.
'ַמֲעַׂשי ְלֶמֶל', ְּכֵלי ַהִּמְקָּדׁש ח א

ֵמָאה ְּבָרכֹות ְלֵריַח ִניחֹוַח
"ֵריַח ִניחֹוַח ִאֶּׁשה ַלה' הּוא" (כט יח)

ָאַמר ָהַרב ַהַּצִּדיק ַרִּבי ַיֲעקֹב ֵמִאיר ֶׁשְכֶטר ְׁשִליָט"א, רֹאׁש ְיִׁשיַבת 
'ַׁשַער ַהָּׁשַמִים':

ַּבּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש (ַרֲעָיא ְמֵהיְמָנא, ֵעֶקב ַּדף רע ב) ְמבָֹאר ִּכי ַהְּמָבֵר ְּבָרָכה 
ְּבַכָּוָנה ֲהֵרי הּוא ַמִּגיׁש ָקְרַּבן ִמְנָחה ַלָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, ּוִבְפָרט ִאם 

ִהְקִּפיד ֶׁשִּבְרָכתֹו ֵּתָעֶנה ְּב'ָאֵמן'.
ֶרֶמז ִנְפָלא ַלְּדָבִרים נּוַכל ִלְלֹמד ֵמַהָּכתּוב ֶׁשְּלָפֵנינּו; ַהִּמִּלים: "ֵריַח 

ִניחֹוַח ִאֶּׁשה ַלה' הּוא" ִהָּנן ְּבִגיַמְטִרָּיה 'ֵמָאה ְּבָרכֹות'.
'ַהְּמָבֵר ִיְתָּבֵר' עמ' כד

ַּכָּוָנה ִּבְבָרָכה ִראׁשֹוָנה
"ְוָהָיה ַהִּמְזֵּבַח קֶֹדׁש ָקָדִׁשים ָּכל ַהֹּנֵגַע ַּבִּמְזֵּבַח ִיְקָּדׁש" (כט לז)

ֲחָכִמים  ָּדְרׁשּו  ִיְקָּדׁש"  ַּבִּמְזֵּבַח  ַהּנֵֹגַע  "ָּכל  ֶׁשְּלָפֵנינּו:  ֵמַהָּפסּוק 
ְוִנְפַסל  ָּכֵׁשר  ְּבעֹודֹו  ָהֲעָזָרה  ֶאל  ֶׁשהּוָבא  ֶׁשָּקְרָּבן  א)  פד  (ְזָבִחים 
ְּבתֹו ָהֲעָזָרה, ִאם ָעָלה ַעל ַהִּמְזֵּבַח – ִמְתַקֵּדׁש ְּבֶאְמָצעּות ַהִּמְזֵּבַח 
ּוְמַכֵּפר ְּכָקְרָּבן ָּכֵׁשר. ְוִאּלּו ָקְרָּבן ֶׁשִּנְפַסל עֹוד ֶטֶרם ְּכִניָסתֹו ָלֲעָזָרה 

ֵאינֹו ָיכֹול ָלׁשּוב ּוְלִהְתַקֵּדׁש ְּבֶאְמָצעּות ַהִּמְזֵּבַח.

קא  (או"ח   'ָערּו ַה'ֻּׁשְלָחן  ָמָרן  ֶׁשָּפַסק  ֶאת  ִּביהּוָדה'  ַה'ּנֹוָדע  ֵּבֵאר 
א) ְּבִעְנַין ַהַּכָּוָנה ִּבְתִפַּלת ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה: ְלַכְּתִחָּלה ֵיׁש ְלַכֵּון ְּבָכל 
ַּבְּבָרָכה  ַהָּפחֹות  ְלָכל  ְיַכֵּון  ְּבֻכָּלן  ְלַכֵּון  ָיכֹול  ֵאינֹו  ְוִאם  ַהְּבָרכֹות, 
ֶׁשִּכֵּון ְּבֶיֶתר  ַאף  ַעל  ִראׁשֹוָנה,  ִאם א ִּכֵּון ִּבְבָרָכה   ַא ָהִראׁשֹוָנה. 
ַהְּבָרכֹות, ָעָליו ַלֲחזֹר ּוְלִהְתַּפֵּלל (ַא ְרֵאה ְּבָרָמ"א ָׁשם ֶׁשָּפַסק ֶׁשַּכּיֹום ֵאין 

ַלֲחזֹר ֵמֲחַמת ֶחְסרֹון ַּכָּוָנה, ֶׁשֲהֵרי ִמְסַּתֵּבר ֶׁשַאף ַּבֲחָזָרה א ְיַכֵּון).

ִאם  ַּבְּתִפָּלה;   ָּכ ַּבָּקְרָּבן,  ְּכמֹו  ְלָהִבין:  נּוַכל  ָהָאמּור  ַהְּיסֹוד  ְלִפי 
ִהְתִחיל ֶאת ֲעבֹוַדת ַהְּתִפָּלה ַּבּקֶֹדׁש ְּכֶׁשִּכֵּון ִּבְבָרָכה ִראׁשֹוָנה, ַאף 
ִאם ְלַאַחר ִמֵּכן ִהְתַּבְלְּבָלה ַּדְעּתֹו, ִמְתַקֶּבֶלת ְּתִפָּלתֹו ְלָרצֹון ְוֵאינֹו 
ָצִרי ַלֲחזֹר ּוְלִהְתַּפֵּלל. ַא ִאם ִהְתִחיל ֶאת ְּתִפָּלתֹו ֶׁשֹּלא ְּבַכָּוָנה, 
ֵּכן  ְוַעל  ִמְתַקֶּדֶׁשת,  ֵאיָנּה  ְּתִפָּלתֹו  ִלּבֹו,  ִּכֵּון  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ִאם  ַאף 

ֵמִעַּקר ַהִּדין ָעָליו ַלֲחזֹר ּוְלִהְתַּפֵּלל.
'ַאֲהַבת ִצּיֹון' ְּדרּוׁש ה'

ְליֹוְדֶעי ַחְסְּד ְמׁשֹו
"ְוָׁשַכְנִּתי ְּבתֹו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָהִייִתי ָלֶהם ֵלאקִים" (כט מה)

ַמּדּוַע ִנְכָּתב ְּבָפסּוק ֶזה ֵׁשם 'ֱאִקים' ַהְּמַסֵּמל ֶאת ִמַּדת ַהִּדין?

ְּבֶדֶר ְּדָרׁש ֵּבֵאר ַהַּמִּגיד ִמֶּמעְזִריְטׁש:

ְלָהֵגן  ְמאֹודֹו  ְּבָכל  ִמְׁשַּתֵּדל  הּוא  ֲהֵרי  ְּבנֹו,  ֶאת  ָהָאב  אֹוֵהב  ַּכֲאֶׁשר 
ָעָליו, ְוַאף עֹוֶׂשה ְׁשָפִטים ְּבֵאּלּו ֶׁשּפֹוְגִעים ּבֹו. ֶזהּו ֶׁשָאַמר ַהָּקדֹוׁש 
ָהַרָּבה  ַאֲהָבִתי   ִמּתֹו  – ִיְׂשָרֵאל"  ְּבֵני   ְּבתֹו "ְוָׁשַכְנִּתי  הּוא:   ָּברּו
ְלִיְׂשָרֵאל, "ְוָהִייִתי ָלֶהם (ְלׂשֹוְנֵאיֶהם) ֵלאקִים" – ָעַלי ִלְנהֹג ְּבִמַּדת 

ַהִּדין ְּכַלֵּפי רֹוְדֵפיֶהם.

ְלִפי ֵּפרּוׁש ֶזה נּוַכל ְלָהִבין ֶאת ֶׁשָאנּו אֹוְמִרים ְּבַׁשָּבת קֶֹדׁש ְּבִפּיּוט 
ֶׁשִהֵּנה  ְונֹוֵקם",  ַקּנֹא  ֵא-ל   ְליֹוְדֶעי  ַחְסְּד  ְמׁשֹו" ְמַקֵּדׁש':  'ָּכל 
ְּדָסְתֵרי',  'ַּתְרֵּתי  ִּבְבִחיַנת  ִהָּנם  ּו'ְנָקָמה'  'ֶחֶסד'  ַהֻּמָּׂשִגים  ִלְכאֹוָרה 
ַאָּתה   ֶׁשּמֹוֵׁש ַהֶחֶסד   ִמּתֹו ַּדְוָקא  ִּכי  ְיבַֹאר  ָהָאמּור  ְלאֹור   ַא

'ְליֹוְדֶעי', ִנְמֶׁשֶכת ִמַּדת ַהִּדין ְונֹוֶקֶמת ַּבִּמְתַנְּכִלים ָלֶהם.
'ַמְעָיָנּה ֶׁשל ּתֹוָרה'

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ֵמאֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים
ֹונן'

ׂשּו

ני ּפְ ם

                       ַעל ַהָּפסּוק:
           

                       "ַוְיִהי אֵֹמן ֶאת ֲהַדָּסה" (ֶאְסֵּתר ב ז) 
           

ָּדַרׁש ַהָּגאֹון ַרִּבי ֵאִלָּיהּו ַהֹּכֵהן ֵמִאיְזִמיר ַּבַעל 'ֵׁשֶבט מּוָסר':

"ָמְרְּדַכי ַהַּצִּדיק, ִמָּיד ְּבַקְטנּוָתּה ָהָיה ְמַלְּמָדּה ְלֶאְסֵּתר ַּבֲעִנַּית ָאֵמן... 

ּמֹו, ּוְלֶאְסֵּתר ֵאין ָלּה ָאב ָוֵאם 
ִמּׁשּום ֶׁשַהִחּיּוב ַהֶּזה מּוָטל ַעל ָאִביו ְוִא

ְלַבת, ְוִנְׁשַאר ַהִחּיּוב ָעָליו ַּבֲעִנַּית ָאֵמן".
ּוָמְרְּדַכי ְלָקָחּה 

                  'ִמְנַחת ֵאִלָּיהּו' (פל"א).
                  

                  

"ִקְּימּו ְוִקְּבלּו 
ַהְּיהּוִדים ֲעֵליֶהם 

ְוַעל ַזְרָעם... 
ְוא ַיֲעבֹור"

ִמֶּׁשִּנְכָנס ָאָּדר ַמְרִּבין ְּבָאֵמן.

ְ
ְלַבת, ְוִנְׁשַאר ַהִח

ָקָחּה  ְ

                                   

ַהַּיֲהלֹום ֶׁשַּבֶּכֶתר
"ְוַהּטּור ַהֵּׁשִני נֶֹפ ַסִּפיר ְוָיֲהם" (כח יח)

'ַיֲהלֹום' ְּבִגיַמְטִרָּיה 'ָאֵמן'. ֶרֶמז ַלֶּנֱאָמר ַּבּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש (ֵעֶקב 
ֶׁשַּכֲאֶׁשר  ְּבָאֵמן,  ֶׁשֶּנֶעְנָתה  ְּבָרָכה  ֶׁשל  ַמֲעָלָתּה  ַעל  א)  רעא 

ָׁשַמִים  ַׁשֲעֵרי  ָּכל  ְּבָפֶניָה  ִנְפָּתִחים  ְלַמְעָלה,  עֹוָלה  ִהיא 
ְּכֵׁשם   "!ַלֶּמֶל ְּפלֹוִני  ֶׁשָּׁשַלח  ַהּדֹורֹון  "ֶזהּו  ּוַמְכִריִזים: 
ֶׁשַה'ַּיֲהלֹום' ֻׁשַּבץ ַּבחֶֹׁשן, ָּכ ָה'ָאֵמן' ִהָּנּה ַהַּיֲהלֹום ַהְּמֻׁשָּבץ 
ְּבֶכֶתר ַהְּתִפָּלה ֶׁשאֹותֹו ַמִּגיִׁשים ַעם ִיְׂשָרֵאל ְּבָכל יֹום ָויֹום 

ִלְפֵני ַמְלּכֹו ֶׁשל עֹוָלם.
'ַׁשֲעֵרי ִנִּסים' ח"א עמ' רפא

'ָאֵמן' ְמַסַּיַעת ְלַקָּבַלת ַהְּתִפָּלה
"ְוָהָיה ַעל ִמְצחֹו ָּתִמיד ְלָרצֹון ָלֶהם ִלְפֵני ה'" (כח לח)

ָראֵׁשי ַהֵּתבֹות: "ְלָרצֹון ָלֶהם ִלְפֵני ֲא-דֹנָי" ִהָּנם ְּבִגיַמְטִרָּיה 
ב)  רפה   ַוֵּיֶל) ַהָּקדֹוׁש  ַהּזַֹהר  ְלִדְבֵרי  ֶרֶמז  ִמָּכאן  'ָאֵמן', 
ֶׁשַּכֲאֶׁשר ִיְׂשָרֵאל ַמְקִּפיִדים ַעל ֲעִנַּית ָאֵמן ֲאַזי ִמְתַקֶּבֶלת 

ְּתִפָּלָתם ְלָרצֹון. 
'ְּפֵאר ַאְבָרָהם'
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ֶאת ַהִּסּפּור ֶׁשְּלָפֵנינּו, ַהְּמַׁשֵּלב ְּבֹאֶפן ֻמְפָלא ְּתִפָּלה ְוֶחֶסד ְּכֶאָחד, ָׁשַמע ַהָּגאֹון ַרִּבי ְמֻׁשָּלם ָּדִוד ַהֵּלִוי 
סֹאאֵוויִצ'יק ְׁשִליָט"א ִמִּפי ַהָּגאֹון ַהָּגדֹול ַרִּבי ְיֶחְזֵקאל ַאְבַרְמְסִקי ָזָצ"ל, ֲאֶׁשר ָׁשַמע ֶאת ַהַּמֲעֶׂשה 

ִּבְׁשהּותֹו ָּבִעיר ְסלֹוְצק ִמִּפי ַהַּׁשָּמׁש ֶׁשל ֲאִבי ָסבֹו ָמָרן ַה'ֵּבית ַהֵּלִוי' ִזי"ַע ֶׁשְּׁשמֹו ָהָיה ַרִּבי ִׁשְמעֹון.

ְלַאַחר ֶׁשִחֵּבר ְוִהְדִּפיס ָמָרן ֶאת ִסְפרֹו ַהּנֹוָדע 'ֵּבית ַהֵּלִוי', ָנַדד הּוא ְּבַעְנְוָתנּותֹו ְּבַעְצמֹו ֵּבין ְקִהּלֹות 
ִיְׂשָרֵאל ְּכֵדי ְלמֹוְכרֹו, ַּכֲאֶׁשר ַּדְרּכֹו ְּבַמְּסעֹוָתיו ָהְיָתה ְלִהְׁשַּתֵּמט ְּבֶדֶר ְּכָלל ֵמַהְּגִביִרים ֶׁשָרצּו ִלְקנֹות 
ֶאת ִסְפרֹו ְּכֵדי ְלַקֵּׁשט ּבֹו ֶאת אֹוַצר ִסְפֵריֶהם, ּוְלמֹוְכרֹו ַּדְוָקא ִלְבֵני ּתֹוָרה ֲעִנִּיים ֶׁשָחְפצּו ְלִהְׁשַּתֲעֵׁשַע 
ְּבִדְבֵרי ּתֹוָרה ַהְּמַׂשְּמִחים ֶאת ַהֵּלב. ִלְמקָֹרָביו ֶשִהְתַעְנְינּו ְלֵפֶׁשר ַהְנָהָגתֹו זֹו, ָעָנה: "ֲהלֹוא ָאֹנִכי הּוא 

ַהְּמַחֵּבר ֶׁשל ַהֵּסֶפר, ְוִאם ֵּכן יֹוֵדַע ֲאִני ְלִמי ְלמֹוְכרֹו" ָאַמר ְוא ָיַסף.

מֹוָצֵאי  ַעד  ָׁשהּו  ָׁשם  ַהְּגדֹוָלה,  ָהִעיר  ְלִמיְנְסק  ּוְמַלֵּוהּו  ַהֵּלִוי'  ַה'ֵּבית  ִהִּגיעּו  ְנִסיעֹות  ֵמאֹוָתן  ְּבַאַחת 
ִּתְׁשָעה ְּבָאב ֶׁשָחל ְּבאֹוָתּה ָׁשָנה ְּביֹום ֲחִמִּׁשי. אֹו ָאז ָחַפץ ַה'ֵּבית ַהֵּלִוי' ְלַהְמִׁשי ְּבַמָּסעֹו ָלִעיר ָוֵאם 

ְּבִיְׂשָרֵאל, וֹולֹוִז'ין, ֶׁשָּבּה ָּדר ְוִהְרִּביץ ּתֹוָרה ְּבנֹו ַהָּגדֹול, ַרֵּבנּו ַחִּיים ַהֵּלִוי ָזָצ"ל.

ַה'ֵּבית ַהֵּלִוי' ִהְקִּפיד ֶׁשֹּלא ָלֵצאת ַלֶּדֶר ְּביֹום ִׁשִּׁשי, ְּכֵדי ֶׁשָחִליָלה א ָיבֹא ִליֵדי ָסֵפק ַקל ֶׁשַּבַּקִּלים 
ֶׁשל ִחּלּול ַׁשָּבת, ְלִפיָכ ָיָצא ֶאת ָהִעיר ִמיְנְסק עֹוד קֶֹדם ְּתִפַּלת ַעְרִבית ֶׁשל מֹוָצֵאי ִּתְׁשָעה ְּבָאב.

ֶׁשּבֹו  ַּבִית  ַאַחר  ָלתּור  ּוִבְּקׁשֹו  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ִלְמַׁשְּמׁשֹו  ַהֵּלִוי'  ַה'ֵּבית  ָּפָנה   ,ֶּדֶר ִּכְבַרת  ֶׁשָעְברּו  ְלַאַחר 
יּוְכלּו ְלִהְתַּפֵּלל ַעְרִבית ְּבִיּׁשּוב ַהַּדַעת. ר' ִׁשְמעֹון ִטֵּפס ִּבְזִריזּות ַעל ֵעץ ֶׁשָעַמד ְּבַצד ַהֶּדֶר, ִהְׁשִקיף 

ֶאל ַהֶּמְרָחב ַהָּפתּוַח, ְוִהֵּנה ִהְבִחין ְּבֶמְרָחק ִנָּכר ְּבַבִית ֶׁשאֹור ָקלּוׁש ִהְבֵהב ְּבַחּלֹונֹוָתיו.

ִמֲהרּו ַה'ֵּבית ַהֵּלִוי' ּוְמַׁשְּמׁשֹו ַהֶּנֱאָמן ָלסּור ֶאל ַהַּבִית, אּוָלם ַּכֲאֶׁשר ִנְפְּתָחה ַהֶּדֶלת ִּבְפֵניֶהם ִהְתָּבֵרר 
ָלֶהם ִּכי ֵּביתֹו ֶׁשל ּגֹוי ָעֵרל הּוא ֶזה. ַהּגֹוי א ָאָבה ְלַהְכִניָסם, ַא ָאַמר ָלֶהם:

"רֹוֶאה ֲאִני ִּכי ְיהּוִדים ַאֶּתם. ִאם ֵּכן, ְּדעּו ֶׁשְּבֶמְרָחק ַּכָּמה ָּבִּתים ִמָּכאן ִמְתּגֹוֵרר ְיהּוִדי ֶׁשְּבַוַּדאי ָהָיה 
ָׂשֵמַח ְלַהְכִניְסֶכם, ֶאָּלא ֶׁשַּלַאֲחרֹוָנה ָחָלה ֲאנּוׁשֹות, ְוַאף ָׁשַמְעִּתי ִּכי ְּכָבר ּגֹוֵסס הּוא ְונֹוֶטה ָלמּות. ִאם 

ִּבְרצֹוְנֶכם, ּתּוְכלּו ָלסּור ֶאל ֵּביתֹו..."

ַהֶּדֶלת ִנְטְרָקה ִּבְפֵניֶהם, ְוַה'ֵּבית ַהֵּלִוי' ִמֵהר ָלסּור ֶאל ֵּבית ַהחֹוֶלה. ִמֶּׁשִּנְכְנסּו ֶאל ַהַּבִית ַהַּדל ִהְבִחינּו 
ַהְּכֵבדֹות  ְנִׁשימֹוָתיו  ֲאֶׁשר  ָּפִנים,  ְוִחֵּור  ָּכחּוׁש  ְיהּוִדי  ָׁשַכב  ַהִּמָּטה  ַעל  ַהּגֹוי.  ִּדְבֵרי  ָצְדקּו  ָאֵכן,  ִּכי 

ּוְגִניחֹוָתיו ֵהִעידּו ַעל ַמָּצבֹו ָהֻאְמָלל.

ָהַרב  ֵהֵחל  אֶֹמר ּוְדָבִרים  ִמָּיד ִליֵדי ִּבּטּוי; ְלא  ָּבָאה  ַהֵּלִוי'  ַה'ֵּבית  ֶׁשָּבּה ֵנַחן  ַהֻּמְפֶלֶגת  ַהֶחֶסד  ִמַּדת 
ִלְפעֹל ְּבִנְמָרצּות. ְּתִחָּלה ָׁשַלח ִלְקרֹא ְלרֹוֵפא ָהֲעָיָרה. ַהָּלה ִהִּגיַע ִּבְמֵהָרה, ָּבַדק ֶאת ַהחֹוֶלה ּוְלַאַחר 

ְזַמן ָמה ָקַבע ֶאת ַאְבָחָנתֹו.

ְרפּוָאה  ַסֵּמי  ֶׁשל  ֲאֻרָּכה  ְרִׁשיָמה  ָהַרב  ִלְפֵני  ַמִּגיׁש  ֶׁשהּוא   ּתֹו ָהרֹוֵפא  ָאַמר  ְּביֹוֵתר",  ָקֶׁשה  "ַמָּצבֹו 
ַסֵּמי  ֶאת  ְלָהִכין  ַהֵּלִוי'  ַה'ֵּבית  ִמֵהר  ַהֶחֶדר  ִמן  ַהָּלה  ִמֶּׁשָּיָצא  ַהחֹוֶלה.  ֶאת  ְלַהְׁשקֹות  ִצָּוה  ֶׁשָּבֶהם 

ָהְרפּוָאה, ּוְלַאַחר ִמֵּכן, ְּבֶמֶׁש ָׁשעֹות ֲאֻרּכֹות ִהְׁשָקהּו ָּבֶהם ָּבֶזה ַאַחר ֶזה ִּבְמִסירּות ּוִבְתׂשּוַמת ֵלב.

ִמן ַהַּצד ָעַמד ַהְּמַׁשֵּמׁש ַהָּמסּור ְוִהְתַּפֵעל ִלְראֹות ֵּכיַצד ֵצֵרף ַה'ֵּבית ַהֵּלִוי' ְלָכל ְּפֻעָּלה ּוְפֻעָּלה ֶׁשָעָׂשה 
ִלְרפּוַאת ַהחֹוֶלה ְּתִפָּלה רֹוַתַחת ְּבקֹול ָרם ּוְבַכָּוָנה: "ְיִהי ָרצֹון ֶׁשִּיְהֶיה ֵעֶסק ֶזה ִלְרפּוַאת ַהחֹוֶלה ְּפלֹוִני 

ֶּבן ְּפלֹוִני". 

"ַהְּכָתִלים ָרֲעדּו ִמּכַֹח ַהַּכָּוָנה ֶׁשִּכֵּון ַה'ֵּבית ַהֵּלִוי' ִּבְתִפּלֹוָתיו ֵאּלּו", ַיְגִּדיר ְלָיִמים ַהְּמַׁשֵּמׁש ִּבְפֵני ָהַרב 
ַאְבַרְמְסִקי.

ִמֶּׁשִהְתָּבֵרר ַל'ֵּבית ַהֵּלִוי' ִּכי ְלרֹב ֻאְמָללּותֹו ֶׁשל ַהחֹוֶלה ֵאין ִּבְרׁשּותֹו ַּכר ְלַהִּניַח ֶאת רֹאׁשֹו, א ִהֵּסס 
ְוֶהֱעִניק לֹו ֶאת ַהַּכר ֶׁשִּׁשֵּמׁש אֹותֹו ְּבַמְּסעֹוָתיו.

ַהָּמסּור  ַּבִּטּפּול  ֶׁשָּפַעל  ַהִהְׁשַּתְּדלּות  ְּבִסּיּוַע  ַהחֹוֶלה,  ַּבֲעבּור  ַהֵּלִוי'  ַה'ֵּבית  ֶׁשָּנָׂשא  ָהַרּבֹות  ַהְּתִפּלֹות 
ַמְׁשָמעּוִתית  ֲהָטָבה  ִנְּכָרה  ַהַּׁשַחר  ֲעלֹות  ִלְפֵני  ַקָּלה  ָׁשָעה   ,ְוָכ ֵּפרֹוֵתיֶהם.  ֶאת  ָנְׂשאּו  לֹו,  ֶׁשֶהֱעִניק 
ְּבַמָּצבֹו ֶׁשל ַהחֹוֶלה. ַרק ָאז ִהִּתיר ְלַעְצמֹו ָהַרב ַלֲעזֹב ֶאת ִמַּטת ַהחֹוֶלה ִלְרָגִעים ִמְסָּפר ְוָלסּור ְלִפַּנת 

ַהֶחֶדר ִלְתִפַּלת ַעְרִבית ְמִהיָרה.

ָיִמיָמה  ִמָּיִמים  ְלֶהְרֵּגלֹו  ָּגמּור  ְּבִנּגּוד  ַּכֲאֶׁשר  ַהֵּלִוי',  ַה'ֵּבית  ָמָרן  ֶׁשל  ַּגְדלּותֹו  ִּבּטּוי  ִליֵדי  ָּבָאה  ׁשּוב 
ּוְבׁשֹוֶנה ֵמָהֹאֶפן ֶׁשָּנָׂשא ֶאת ְּתִפָּלתֹו ַעל ַהחֹוֶלה, ֶאת ְּתִפָּלתֹו ָהִאיִׁשית ִהְתַּפֵּלל ַה'ֵּבית ַהֵּלִוי' ִּבְמִהירּות 

ַרָּבה, ְוזֹאת ִמּתֹו ֶחְרָדתֹו ִלְׁשלֹום ַהחֹוֶלה ְוִיְרָאתֹו ְלַהְׁשִאירֹו ְלא ַהְׁשָּגָחה ְולּו ְלֶרַגע ַקל.

ִּבְׁשַעת ּבֶֹקר ֻמְקֶּדֶמת ֶׁשל יֹום ִׁשִּׁשי ִנְקָרא ָהרֹוֵפא ַּבֵּׁשִנית ְלֵבית ַהחֹוֶלה ְוִנְדַהם ְלַגּלֹות מּול ֵעיָניו ָאָדם 
ַאֵחר... ְּבִנּגּוד ָּגמּור ַלַּמָּצב ָהָאנּוׁש ֶׁשָהָיה ָׁשרּוי ּבֹו ֶאֶמׁש, ַהּבֶֹקר ְּכָבר ְמֻסָּגל ָהָיה ַהחֹוֶלה ַלֲעמֹד ַעל 

ַרְגָליו ְוִסיָמֵני ַהִהְתאֹוְׁשׁשּות ִנְּכרּו ֵהיֵטב ְּבָפָניו.

"ֵאּלּו א ַהְּתרּופֹות ֶׁשהֹוִעילּו", ָּבטּוַח ָהָיה ַהְּמַׁשֵּמׁש, "ִּכי ִאם ַהְּדָמעֹות ָהַרּבֹות ֶׁשָּׁשַפ ַה'ֵּבית ַהֵּלִוי' 
ְלַמַען ַהחֹוֶלה ֶׁשְּכָלל א ִהִּכיר ַעד ְליֹום ֶזה".

ֶאת  ַלֲעזֹב  ְלַעְצמֹו  ִהְרָׁשה  ְלַבּדֹו,  ַהחֹוֶלה  ֶאת  ְלַהְׁשִאיר  ִנַּתן  ִּכי  ַהֵּלִוי'  ַה'ֵּבית  ָהָיה  ְּכֶׁשָּבטּוַח  ָאז,  ַרק 
ֵּבית ַהחֹוֶלה ּבֹוֲאָכה וֹולֹוִז'ין ָהִעיר. ְּבֶפַתח ָהִעיר ִנַּצב ֶזה ִמְּכָבר ְּבנֹו ַהָּגדֹול, ַרֵּבנּו ַחִּיים ַהֵּלִוי, ְּכֶׁשהּוא 

ַמְמִּתין ִּבְדָאָגה ְלָאִביו.

ְּבֵבית ְמֻחָּתנֹו, ַהָּנִצי"ב ִמּוֹולֹוִז'ין, ְּכָבר הּוְכָנה ַּבֲעבּור ַה'ֵּבית ַהֵּלִוי' ֲארּוָחה ַחָּמה ּוְמִזיָנה, ֶאָּלא ֶׁשָהַרב 
א ִמֵהר ִלְסעֹד ֶאת ִלּבֹו; "אֶֹכל ָּכֶזה ָיכֹול ָהָיה ְּבַוַּדאי ְלֵהיִטיב ֶאת ַמָּצבֹו ֶׁשל ַהחֹוֶלה", ָאַמר. ּוְלַאַחר 
ֶׁשִּבֵּקׁש ְרׁשּות ִמַּבַעל ַהַּבִית ִמֵהר ְלַׁשֵּגר ֶאת ְמַׁשְּמׁשֹו ַהָּמסּור ְלֵבית ַהחֹוֶלה, ְּכֶׁשָּיָדיו ֲעמּוסֹות ְּבָבָׂשר 

ְוָדִגים ְוָכל ַמְטַעִּמים ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהם ְּכֵדי ְלַהְבִריא ֶאת ַנְפׁשֹו.

ֶׁשָּנַטל  ַהַּכר  ֶאת  ַהֵּלִוי'  ַל'ֵּבית  ְלָהִׁשיב  ְּכֵדי  ְלוֹולֹוִז'ין  ַהחֹוֶלה  ִהִּגיַע  ְּכָבר  ִמֵּכן,  ֶׁשְּלַאַחר  ְׁשִליִׁשי  ְּביֹום 
ִמֶּמּנּו, ּוְלהֹודֹות לֹו ַעל ְמִסירּותֹו ַהִּבְלִּתי ִנְתֶּפֶסת ֶׁשִהִּציָלה ֶאת ַחָּייו ְּבאֹותֹו ַלְיָלה ּגֹוָרִלי.

'ֻעְבדֹות ְוַהְנָהגֹות ְלֵבית ְּבִריְסק' ח"א עמ' מט

ְלַאַחר ֶׁשָחַתְמנּו ֶאת ְּפסּוֵקי ְּדִזְמָרה ְּבִבְרַּכת 'ִיְׁשַּתַּבח' ּוַבֲחִצי-ַקִּדיׁש ֶׁשַאֲחֶריָה, ּפֹוֵתַח ְׁשִליַח ַהִּצּבּור 
.'ֶאת ֵסֶדר 'ִּבְרכֹות ְקִריַאת ְׁשַמע' ַּבֲאִמיַרת 'ָּבְרכּו ֶאת ה' ַהְמבָֹר

ְׁשַמע  ְקִריַאת  ִּבְרכֹות  ֶאת  אֹוֵמר  ַהַחָּזן  ָהָיה  ֶׁשָּבֶהן  ְקדּומֹות  ִּבְתקּופֹות  ָהְיָתה  זֹו  ַּתָּקָנה  ֶׁשל  ְיסֹוָדּה 
 – 'ָּבְרכּו ֶאת ה' ַהְמבָֹר' ְּבקֹול, ְוַהִּצּבּור ָהיּו יֹוְצִאים ָּבֶהן ְיֵדי חֹוָבָתם. ַעל ֵּכן ַמְקִּדים הּוא ּוַמְכִריז: 

ְּכלֹוַמר ַהְסִּכימּו ִלְקִריָאִתי ּוְלִבְרָכִתי ּוְצאּו ְּבָכ ְיֵדי חֹוַבְתֶכם (ׁשּו"ת ראב"ן סי' עג).

ְיִריַדת ַהְּנָׁשָמה ַלּגּוף ְּב'ָבְרכּו'
ְּדָבִרים ִנְׂשָּגִבים ַעל ַמֲעָלָתּה ֶׁשל ֲאִמיַרת 'ָּבְרכּו' ּוְפֻעָּלָתּה ָּבעֹוָלמֹות ָהֶעְליֹוִנים, ָּדְרׁשּו ַּבּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש 
הּוא"  ֶנְחָׁשב  ַבֶּמה  ִּכי  ְּבַאּפֹו  ְנָׁשָמה  ֲאֶׁשר  ָהָאָדם  ִמן  ָלֶכם  "ִחְדלּו  ַהָּפסּוק:  ִמְּלׁשֹון  א)  נג  רּות  (זוה"ח 

(ְיַׁשְעָיה ב כב):

ַמִהי ַּכָּוַנת ַהָּפסּוק: "ֲאֶׁשר ְנָׁשָמה ְּבַאּפֹו"? קֶֹדם ֶׁשחֹוֶזֶרת ַהְּנָׁשָמה ָלָאָדם ַּבּבֶֹקר, אֹוֵמר ָלּה ַהָּקדֹוׁש 
ָּברּו הּוא: "ְלִכי ּוְׁשִבי ְּבָחְטמֹו ְּכֵדי ֶׁשּיּוַכל ְלִהְתַּפֵּלל ְּתִפָּלתֹו". ִאם ִמְתַּפֵּלל ּוְמָבֵר ָּכָראּוי, ִנְכֶנֶסת 
ַהְּנָׁשָמה.  ְקֻדַּׁשת  ֶאת  ָחֵסר  ָהָאָדם  ְוִנְמָצא  ָלּה  ְועֹוָלה  ּפֹוַרַחת  ִהיא  ֲהֵרי  ָלאו,  ְוִאם  ְּבגּופֹו,  ַהְּנָׁשָמה 
ְוֵכיָון ֶׁשַהְּנָׁשָמה ֵאינֹו ׁשֹוָרה ַעל ּגּופֹו – ַבֶּּמה ֶנְחָׁשב הּוא?! ֲהֵרי הּוא ְּכִאּלּו א ָהָיה ָּבעֹוָלם! ַעל ֵּכן 
ָאסּור ָלָאָדם ְלָבֵר ֶאת ֲחֵברֹו ַעד ֶׁשְּיָבֵר ֶאת ּבֹוְראֹו ְּבִׁשירֹות ַהְּתִפָּלה... ּוְכֶׁשַהַחָּזן אֹוֵמר 'ָּבְרכּו ֶאת 
ִלְקֻדַּׁשת  זֹוֶכה  ְוָאז  ּבֹוְראֹו,  ֶאת   ְמָבֵר הּוא  ִנְמָצא  ָוֶעד',  ְלעֹוָלם   ַהְמבָֹר ה'   ָּברּו' אֹוֵמר:  ְוהּוא  ה'', 

ַהְּנָׁשָמה ַעל ּגּופֹו.

ָּבַרִּבים,  ֶׁשָּמַסר  ְּברּוָרה'  ְּב'ִמְׁשָנה  ַהִׁשּעּור   ְּבַמֲהַל ִּכי  ֻסַּפר,  ָזָצ"ל  ָקִמיֶנְצִקי  ַיֲעקֹב  ַרִּבי  ַהָּגאֹון  ַעל 
ַרֵּבנּו  הֹוִסיף  ַּבּבֶֹקר,  ְוחֹוֶזֶרת  ַהֵּׁשָנה  ִּבְזַמן  ַהּגּוף  ֶאת  עֹוֶזֶבת  ֶׁשַהְּנָׁשָמה  ָהֻעְבָּדה  ֶאת  ִהְזִּכיר  ַּכֲאֶׁשר 
ְוָאַמר: "ִאם רֹוִצים ַאֶּתם ָלַדַעת ַמהּו ַהְּזַמן ַהְּמֻדָּיק ֶׁשּבֹו חֹוֶזֶרת ַהְּנָׁשָמה – ְּדעּו ֶׁשּזֹוִהי ַהָּׁשָעה ֶׁשָּבּה 

אֹוְמִרים 'ָּבְרכּו'".

"רֹוֶאה  ִּבְפִליָאה:  ְוָאַמר  הֹוִסיף  ְּדָבָריו  ַעל  ּוִמְתַּפְּלִאים  ִמְׁשָּתִאים  ֶׁשַהּׁשֹוְמִעים  ַרֵּבנּו  ִהְבִחין  ַּכֲאֶׁשר 
ֲאִני ֶׁשִהְנֶכם ַמִּביִטים ָעַלי ִּבְתִמיָהה; ְוִכי ֵאיְנֶכם ַמְרִּגיִׁשים זֹאת ְּבַעְצְמֶכם?! ֲהלֹוא ַהַהְרָּגָׁשה ְלַאַחר 
ֲאִמיַרת 'ָּבְרכּו' ׁשֹוָנה ְלַגְמֵרי ֵמַהַהְרָּגָׁשה ְלָפֶניָה! ְוִכי ֵאיְנֶכם ַמְרִּגיִׁשים ֶׁשּנֹוְסָפה ָּבֶכם ַמֲעָלה ּוְקֻדָּׁשה? 

זֹו ֲהֵרי ַהְּמִציאּות, ְוָכ ַּגם ָּכתּוב ַּבְּסָפִרים!"

ְוָאֵכן, ַּכֲאֶׁשר ֵאַרע ַּפַעם ְוַרֵּבנּו ִהְפִסיד ֲאִמיַרת 'ָּבְרכּו', ִמּׁשּום ֶׁשָהָיה ֶזה ְּבָמקֹום ֶׁשּבֹו א ָנֲהגּו לֹוַמר 
('ִּבְמִחַּצת  ְנָׁשָמה"  'ֲחִתיַכת'  ָאנּו  ֲחֵסִרים  ִלְמַלֵּוהּו: "ַהּיֹום  ְּבַצַער  ַרֵּבנּו  ִהְפִטיר  ַהְּתִפָּלה,  ְלַאַחר  'ָּבְרכּו' 

ַרֵּבנּו ַיֲעקֹב ָקִמיֶנְצִקי' עמ' מט).

ֲאִמיַרת 'ָּבְרכּו' ִּביִחידּות
ָמקֹור נֹוָסף ְלַמֲעָלָתּה ַהִּנְׂשֶּגֶבת ֶׁשל ֲאִמיַרת 'ָּבְרכּו' הּוָבא ַּבִּמְדָרׁש ('אֹוַצר ַהִּמְדָרִׁשים' –

ַאייֶזְנְׁשֵטיין, עמ' תק, ְוֵכן הּוָבא ְּבֵסֶדר רע"ג הל' ק"ש): "ָאַמר ַרִּבי ֲעִקיָבא: ְּבָכל יֹום ָויֹום ַמְלָא ֶאָחד עֹוֵמד 
ְּבֶאְמַצע ָהָרִקיַע ַׁשֲחִרית, ּופֹוֵתַח ְואֹוֵמר: 'ה' ֶמֶל ה' ָמָל ה' ִיְמ ְלֹעָלם ָוֶעד', ְוָכל ְּגדּוֵדי ַמְעָלה 
עֹוִנין ַאֲחָריו, ַעד ֶׁשַּמִּגיַע ְל'ָבְרכּו'. ְּכֶׁשַּמִּגיַע ְל'ָבְרכּו', ַחָּיה ַאַחת ֵיׁש ָׁשם ֶׁשְּׁשָמּה ִיְׂשָרֵאל, ְוָחקּוק ַעל 
ָאַמר  ְוָעֶליָה  ִיְׂשָרֵאל',  ֱאקֵי  ַּתַחת  ָרִאיִתי  ֲאֶׁשר  'ַהַחָּיה  כ):  (י  ְיֶחְזֵקאל  ָאַמר  ְוָעֶליָה  ִיְׂשָרֵאל,  ִמְצָחּה 
ָּדִוד (ְּתִהִּלים יח יא): 'ַוִּיְרַּכב ַעל ְּכרּוב ַוָּיעֹף ַוֵּיֶדא ַעל ַּכְנֵפי רּוַח', ְונֹוֵׂשאת ֶאת ַהִּכֵּסא ְועֹוֶמֶדת ְּבֶאְמַצע 
 ה' ַהְמבָֹר ְוָכל ְּגדּוֵדי ַמְעָלה עֹוִנין ַאֲחֶריָה: 'ָּברּו ,'ָהָרִקיַע, ְואֹוֶמֶרת ְּבקֹול ָרם: 'ָּבְרכּו ֶאת ה' ַהְמבָֹר

ְלעֹוָלם ָוֶעד'".

ְמַעְנֵין ְלַצֵּין ָּכאן, ִּכי ָּבָרְיָתא זֹו הּוְבָאה ַאף ְּבִכְתֵבי ַהִחיָד"א ('ִצּפֶֹרן ָׁשִמיר' ב כו), ָׁשם ָּכַתב ִּכי ִמי ֶׁשֵּמֲחַמת 
אֶֹנס ָּגדֹול ֻהְצַר ְלִהְתַּפֵּלל ִּביִחידּות, יֹאַמר ָּבָרְיָתא זֹו ְוַתֲעֶלה לֹו ִּבְמקֹום ֲאִמיַרת 'ָּבְרכּו'.

ַהְזָּכַרת ה' ַאַחר ְׁשֵּתי ֵּתבֹות
ִּבירּוַׁשְלִמי (ְּבָרכֹות ז ג) ָאְמרּו, ִּכי ְּכֶׁשְּׁשִליַח ַהִּצּבּור מֹוֶרה ַלִּמְתַּפְּלִלים: 'ָּבְרכּו ֶאת ה'', ָעָליו ְלהֹוִסיף: 
ּכֹוֵלל  ְוֵאינֹו  'ָּבְרכּו'  ְלִצּבּור  ֶׁשאֹוֵמר  ַהְּכָלל,  ִמן  ַעְצמֹו  מֹוִציא  הּוא  ְּכִאּלּו  ֵיָרֶאה  ֶׁשֹּלא  ְּכֵדי   ,'ַהְמבָֹר'

ַעְצמֹו ְּבִבְרָכָתם.

ַאף ַהִּצּבּור עֹוִנים ַאֲחָריו: 'ָּברּו ה' ַהְמבָֹר'. ְּבַטַעם ַהָּדָבר ֵהִביא ְּב'ֵאִלָּיה ַרָּבה' (נז א) ֶאת ִּדְבֵרי ַהְּגָמָרא 
(ֻחִּלין צא ב): "ֲחִביִבין ִיְׂשָרֵאל ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא יֹוֵתר ִמַּמְלֲאֵכי ַהָּׁשֵרת, ֶׁשִּיְׂשָרֵאל... ַמְזִּכיִרין ֶאת 
ַהֵּׁשם ַאַחר ְׁשֵּתי ֵּתבֹות, ֶׁשֶּנֱאָמר: 'ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ה'' ְוגֹו', ּוַמְלֲאֵכי ַהָּׁשֵרת ֵאין ַמְזִּכיִרין ֶאת ַהֵּׁשם ֶאָּלא 
ְלַאַחר ָׁשלֹוׁש ֵּתבֹות, ְּכִדְכִתיב: 'ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ה' ְצָבאֹות'". ַעל ָּכ ָּתְמָהה ַהְּגָמָרא: ֲהלֹוא ַּגם 
ַהַּמְלָאִכים ַמְזִּכיִרים ֶאת ה' ַאַחר ְׁשֵּתי ֵּתבֹות ַּבֲאִמיַרת: 'ָּברּו ְּכבֹוד ה'', ְוֵתְרָצה ִּכי ְלַאַחר ֶׁשִהְמִּתינּו ְּב: 

'ָקדֹוׁש' ָׁשלֹוׁש ֵּתבֹות, ׁשּוב ֻהַּתר ָלֶהם ְלַהְזִּכיר ֶאת ה' ְּב: 'ָּברּו ְּכבֹוד' ְלַאַחר ְׁשֵּתי ֵּתבֹות.

ְלִפי ֶזה ִנָּתן ָהָיה ְלַהְקׁשֹות ַאף ַעל ָמה ֶׁשָאְמרּו ְּבִׁשְבָחם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל: ֲהלֹוא ָמִצינּו ֶׁשֵהם ַמְזִּכיִרים 
ָאנּו  ַּגם  נּוַכל   ָּכ ַהְּגָמָרא,  ֶׁשֵּתְרָצה  ְּכִפי   ַא  ,'ַהְמבָֹר ה'   ָּברּו' ַּבֲאִמיַרת:  ַאַחת  ֵּתָבה  ַאַחר  ה'  ֶאת 
ְלָתֵרץ: ְלַאַחר ֶׁשִהְמִּתין ַהָּׁש"ץ ְׁשֵּתי ֵּתבֹות ְּכֶׁשָאַמר: 'ָּבְרכּו ֶאת ה'', ֻהַּתר ַלִּצּבּור ְלַהְזִּכיר ֶאת ה' ַאַחר 

ֵּתָבה ַאַחת.

ָּכ ַּגם ָנִבין ַמּדּוַע מֹוִסיִפים ָאנּו 'הְַמבָֹר': ֵּכיָון ֶׁשֵּׁשם ה' ּבַֹר ִמִּפי ַהַחָּזן ַאַחר ב' ֵּתבֹות, ַעל ֵּכן ֻהַּתר 
ָלנּו ְלַהְזִּכירֹו ַאַחר ֵּתָבה ַאַחת.

ַהְמבָֹר ְלעֹוָלם ָוֶעד
ְּבִסְפִרי (פר' ַהֲאִזינּו) הּוְבאּו ִּדְבֵרי ַרִּבי יֹוֵסי : "ִמַּנִין ָלעֹוְמִדים ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ְואֹוֵמר (ַהַחָּזן) 'ָּבְרכּו ֶאת ה' 
ַהְמבָֹר', ֶׁשעֹוִנים ַאֲחֵריֶהם: 'ָּברּו ה' ַהְמבָֹר ְלעֹוָלם ָוֶעד'? ַּתְלמּוד לֹוַמר (ְּדָבִרים לב ג): 'ִּכי ׁשֵם ה' 
ֶאְקָרא ָהבּו גֶֹדל ֵלאקֵינּו'... ּוִמַּנִין ֶׁשעֹוִנים 'ָאֵמן' ַאַחר ַהְּמָבֵר? ַּתְלמּוד לֹוַמר: 'ָהבּו גֶֹדל ֵלאקֵינּו'".

ַעל ִּפי ִּדְבֵרי ַהִּסְפִרי ֵּבֵאר ַהַּמֲהָר"ל ִמְּפָראג (ְּדָרׁשֹות ַמֲהָר"ל ְלַׁשָּבת ְּתׁשּוָבה; 'ְנִתיבֹות עֹוָלם' ְנִתיב ָהֲעבֹוָדה יח) 
'ְלעֹוָלם ָוֶעד';  'ָּברּו ה' ַהְמבָֹר', מֹוִסיִפים ֵהם:  ֶאת ַהַּטַעם ֶׁשְּלַאַחר ֶׁשעֹוִנים ַהָּקָהל ְּכִדְבֵרי ַהַחָּזן: 
ֵּכיָון ֶׁשַהְּמָבֵר ִהְזִּכיר ֶאת ֵׁשם ה', ְצִריִכים ַהָּקָהל 'ְלָהִביא ּגֶֹדל' – ְלהֹוִסיף ְּבֶׁשַבח ַהּבֹוֵרא יֹוֵתר ִמָּמה 

ֶׁשִׁשֵּבַח ַהְּמָבֵר, ְוִאם ַיֲענּו ַרק ְּכִדְבֵרי ַהַחָּזן ִנְמְצאּו ְמִקִּלים ִּבְכבֹוד ַהָּמקֹום.

ִמַּטַעם ֶזה ָאַמר ַרִּבי יֹו ֵסי ְּבַמֶּסֶכת ְּבָרכֹות (נג ב): "ָּגדֹול ָהעֹוֶנה ָאֵמן יֹוֵתר ֵמַהְּמָבֵר", ֶׁשַהְּמָבֵר ַמְזִּכיר 
ֶאת ַהֵּׁשם ִּבְכִתיָבתֹו (ֲהָוָי"ה), ְוָהעֹוָנה 'ָאֵמן' מֹוִסיף ְוכֹוֵלל ַּבֲעִנָּיתֹו ֶאת ֵׁשם ה' ִּבְכִתיָבתֹו ְוַגם ִּבְקִריָאתֹו 

('ָאֵמן' ְּבִגיַמְטִרָּיה ֲהָוָי"ה ַוֲאֹדָנ-י).

ֶאת ְּדָבָריו ְמַסֵּים ַהַּמֲהָר"ל: "ּוִמֶּזה ֵנַדע ַּגם ֵּכן ּגֶֹדל ָהֹעֶנׁש ְלִמי ֶׁשֹּלא ָעָנה 'ָּברּו ה' ַהְמבָֹר', ִמִּמי ֶׁשֹּלא 
ָעָנה 'ָאֵמן', ִּכי ֲהִיְׁשַמע ֵׁשם ְּכבֹודֹו ְוא ְיַׁשַּבח אֹותֹו?!"

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ַמּבָ ּתַ
ִּבְמקֹום ַהֶחֶסד ָׁשם ַהְּתִפָּלה 

ע טּתַ בבּבָּ ה ם  ממַמַ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ
החֶסד ֹום

ססִספּפוּורר ם
ְרכּו ֶאת ה' ַהְמבָֹרְך ּבָ

מֹו. (ִאֶּגֶרת ָהַרְמָּב"ן) ר ּתּוַכל ְלַקּיְ ָבר ֲאׁשֶ ר ָלַמְדּתָ ִאם ֵיׁש ּבֹו ּדָ ֲאׁשֶ ׂש ּבַ ַחּפֵ ֶפר, ּתְ קּום ִמן ַהּסֵ ר ּתָ ְוַכֲאׁשֶ


